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त्याकाळी, अमेररकेत आचथिक मंदी 
आली होती. अमेररकी जनता 

बेकारी आणि गरीबीत जगत होती.  

त्यामुळे आपल्याला 
ददवसभर काम 

ममळेल.  

प्रकरि 1 

कठोर पररश्रम  

1933 साली, चावेझ कुटंुब कठीि 
पररस्स्थतीतून जात होते. मलब्राडो 
चावेझ अॅररझोनातील आपल्या 

छोट्याशा शेतीचा कर भरू शकले 
नव्हत.े  

तू कर भरलेला 
नाहीस. त्यामुळे ते 

शेत आता तुझ ंरादहलं 
नाही.  

चावेझ कुटंुबाने गरजपेुरते सामान गाडीत 
भरले आणि बाकी मालमत्ता सोडून 

ततथून तनघून गेले.  
 

माझी मनीमाऊ?  

गाडीत जागा 
नाही, सीजर.  

चावेझ कुटंुब कॅमलफोतनियाला गेले. 
ततथे ते इतर लोकाचं्या शेतावर 

मजूर म्हिून राब ूलागले.    
 

लवकर जवेून घ्या, 
पोरांनो. म्हिजे, 
लवकर झोपता 
येईल. पहाटेलाच 
उठायचंय आपि.  

पि मला भूक 
आहे अजून.  का? 

कॅमलफोतनियात कामाच्या शोधात अशी 
हजारो कुटंुबे आली होती. त्यांचे काम 
कष्टाचे होते, पि त्यांना वेतन अपुरे 

ममळत असे.  
 



जहा ँश्रममकों के साथ धोखा या दवु्यिवहार होता 
हो, वहा ंहम काम नही ंकरेंगे. इससे फकि  नही ं

पड़ता कक हम ककतने भूखे हैं. हम वहा ंकाम नहीं 
करेंगे. 

सीज़र, रीटा, चला 
तनघू. हे बरोबर 
नाही. आपि इथे 
काम करायचं नाही.  

आठवीनतंर, सीजरने शाळा सोडली आणि 
तो पिूिवेळ शेतावर काम करू लागला.  

ककत्येक वर्षे चावेझ कुटंुबान े
कॅमलफोतनियात पीककापिीचे 
काम केले. त्यांनी गाजर, 

कापूस, द्राके्ष आणि लेट्यूस ही 
पीके घेतली. एका जागी काम 
संपले की ते दसुऱ्या शेतावर 

जाऊन काम करत. 

या दहरव्या 
पाल्याला दहरवं 
सोनं म्हितात, 

शेतकरी. 

त्यांच्यासाठी असेल हे 
सोनं! आपि मान मोडून 

काम करायचं आणि 
त्यांनी हे सोन ंर्वकून 

श्रीमंत व्हायचं!  

मजरुांच्या कामावर देखरेख करण्यासाठी 
शेतकऱ्यांनी ठेकेदार ठेवले होते. त्यांतील 
बरेचसे लोभी होते. ते मजरुांना कमी वेतन 

देऊन त्यांची फसविूक करत.   

माझं मन बदललंय. 
आता 2 डॉलर 

ममळतील. घ्यायचयं तर 
घे नाहीतर जा.  

मजुरांना फसवत 
असतील ततथे काम 
नाही करायचं. मग 
भूके रादहलो तरी 

चालेल.  

स्पॅतनश शब्द "ह्यलेूगा“ चा अथि संप. 
जोपयतं मालक मजरुांना नोकरीच्या अटी 
ठरवण्यात सहभागी करत नाहीत तोपयतं 
मजरुांनी काम करण्यास नकार ददला, 

मजरुांनी जास्त वेतन आणि 
सोयीसुर्वधांचीही मागिी केली.  

 

संप 

सीजरचे कुटंुब सतत 
भटकंती करत. या 
काळात, सीजर 30 

पेक्षा जास्त 
शाळांमध्ये मशकला.. 

आम्ही गेल्याच 
आठवड्यात तो धडा 
पूिि केला, सीजर.  

तुम्ही ददवसाला 4 
डॉलर म्हिाला 

होतात.  



सीजरने मजुरांची वस्ती सोडली. पि त्याचे नवे घर 
काही फार चांगले नव्हते. 1952 साली, सीजर आणि 

त्याची पत्नी, हेलन, कॅमलफोतनियातील सॅन होस ेशहरात 
स्थातयक झाले. या गरीब, दाटीवाटीच्या वस्तीच े

स्पॅतनश नाव होत ेसाल सी प्युडसे. त्याचा अथि होता, 
“तनघा इथून, तुमच्यात दहमंत असेल तर.” 

हे पुस्तक वाचा, गांधीं 
जीवन. गांधींनी दहसंा न 

करता भारतात 
सामास्जक बदल घडवून 

आिले.   

वयाच्या 17 व्या वर्षी सीजर अमेररकी 
नौदलात नोकरी करू लागला. दोन 
वर्षांनी परतल्यावर, मजुरांची स्स्थती 
बदलली नसल्याचे त्याला ददसले. 

मी युद्धात देशाची एवढी सेवा 
केली, पि माझ्या लोकांचं आयुष्य 
बदललं नाही. शेतमालकांनी आपलं 

वेतन वाढवलं नाही.   

आपल्याला डॉक्टर आणि 
और्षधंसुद्धा परवडत नाहीत.  

 

ततथे सीजरची मैत्री पाद्री डोनाल्ड 
मॅकडोनेल याच्याशी झाली. 

त्यांनी शाळेत गेलं पादहजे. 
त्यांनी कष्टाची कामं करिं 

बरोबर नाही.. अन्याय आहे हा!   

बदल व्हायला हवा. लोकांना रोजगार 
आणि सुरक्षक्षत वातावरि पादहजे. 
आजारपिात त्यांना कामावरून 
काढून टाकिं योग्य नाही.   

पाच वर्षािची मुलंसुद्धा 
शेतात तासनतास 
काम करतात! 



प्रकरि 2 

संघटन 

मुलं घािेरड्या 
नाल्यात खेळतात. 
पोलीस तुम्हाला 
मारतात. तुम्हाला 
पसेै कमी ममळतात.  

लॅदटनोंसाठी आपि मत 
द्यायला हवं. तेव्हाच 
आपली पररस्स्थती 

बदलेल. ही CSO च्या 
उमेदवारांची यादी.  

जनू 1952 मध्ये  फे्रड  रॉस नावाचा एक इंग्रज सीजरच्या घरी आला. रॉस 
सामुदातयक सेवा संस्था CSO तफे लॅदटनो नागरी हक्क गटासाठी काम करत 
असे. सुरुवातीला, सीजर आणि त्याच्या ममत्रांनी त्याच्यावर र्वश्वास ठेवला 

नाही.  
 

तुम्ही कसे 
सोडविार 
हे प्रश्न?  

त्याला आमचे 
प्रश्न ठाऊक 
आहेत.  

रॉसच्या शब्दांनी सीजरचे लक्ष वधेून घेतले. 

आमच्या CSO संस्थेने 
कॅमलफोतनियातील भेदभाव 

करिाऱ्या शाळा, चथएटर बदं 
केले.  मेस्क्सकन मजरुांना 

तुरंुगात मारिाऱ्या पोमलसांना 
मशक्षा ददली. 

हो. ऐकलंय 
त्याबद्दल मी.  

एकटा मजरू दबुळा असतो. 
पि CSO लोकांच ंसंघटन 
असल्यामुळे प्रभावी ठरते.   

सीजरने CSO सोबत काम करण्यास तयारी दाखवली. 
पुढल्या ददवशी, सीजरने शजेाऱ्यांचे दार ठोठावले.  

सीजर लोकांचे संघटन करण्यात 
कुशल होता. त्याने साल सी प्युडसे 
आणि जवळच्या शहरांत CSO च्या 
शाखा सुरू केल्या. 1959 साली, 

सीजर संस्थेचा कायिकारी संचालक 
बनला.  

मी कधी मतदान 
केलं नाही.  



आपि त्यांच्यासाठी 
गुलाबांच्या काट्यावंरून 

चालतो, जलद काम करतो. 
मालकांनी हजार रोपट्यांचे 9  

डॉलर द्यायचं कबूल केलं पि 

ते देतात 6.5 डॉलर.  

एर्प्रल 1962 मध्ये, सीजर आणि 
हेलन आपल्या आठ मुलांसह डलेेनो 
शहरात गेले. ततथे तो स्थातनक 

शेतमजुरांशी बोलला.  

सीजरच्या नेततृ्वाखाली CSO देशातील 
सवाित प्रभावशाली मेस्क्सकन-अमेररकी 
संघटना बनली. मग सीजर शेतमजुरांची 

संघटना बांध ूलागला.  

संघटनेत मजूर मालकांकड े
चांगल्या सुर्वधा देण्याची 
मागिी करू शकतात.  

पि CSO ने 
शहरातील मेस्क्सकन 
मजरुांसाठीच आपलं 

मत ददलंय. 
 

सीजर CSO माफि त संघटना बांध ू
शकला नाही. त्याने राजीनामा देऊन 
स्वत:च संघटना बांधण्याचा तनििय 

घेतला.  

आम्हाला चांगले 

वेतन पादहजे. 
घरी साधं 

पािीसुद्धा नाही.  

उन्हाळ्याच्या अखेरीस, नॅशनल फामि 
वकि सि युतनयन  NFWA  ही संघटना 

बांधायला परेुसे सदस्य जमले.  

NFWA  ने सप्टेंबरमध्ये  पदहली सभा घेतली. 
डोलोरेस हू्यएटाि आणि सीजरचा भाऊ ररचडि 
नव्या संघटनेत महत्त्वाच ेपदाचधकारी होते.  

आपल्या मागण्यांसाठी 
लढू. सगळ्या मजरुांना 
आपल्या मागण्या 

मांडण्याची संधी ममळेल.  

लवकरच, सीजर चावेझ, NWFA आणि आपल्या 
मागण्या यांची ख्याती सवित्र पसरली.   

आमची संघटना होती पवूी.  

आमचा नेता तनघून 
गेला आणि संघटना 
मोडली. मग आम्हाला 
कुठे काम ममळालं नाही.  

मी तुम्हाला 
सोडिार नाही. ही 
संघटना माझं 
स्वप्न आहे.  

ठेकेदार 
प्यायच्या 

पाण्याचेसुद्धा 
पैसे घेतो.  

आमच्या 
मागण्या!  



मजरू चांगल्या 
वेतनासाठी लढतायत. 
त्यांची नोकरी जायला 
नको. आपिसुद्धा 
संपावर जाऊ.  

मजरू बांधवांचा 
र्वश्वासघात करू नका.  

दसुरा काही 
पयािय नाही.   

चारच ददवसात मालकांनी 
वेतन वाढवले. संप समाप्त 

झाला.  
या यशानंतर NFWA चे सदस्य 

वाढले. मग सप्टेंबर 8, 1962 रोजी 
सीजरला एक बातमी ममळाली. 
त्यामुळे NFWA जास्त प्रकाशात 

आली.  

मग मालक 
नक्कीच 

मेस्क्सकोच्या 
मजरुांकडून काम 
करून घेतील.. 

सीजर, 
कफमलर्पनो मजरू 
डेलेनोच्या द्राक्ष 
मळ्यात संप 
करतायत.  

काही ददवसांनी, NFWA 
ने कफमलर्पनो द्राक्ष 
कापिी करिाऱ्या 

मजुरांची सभा घेतली.   ते 40 टक्के वाढ 
म्हिजे तासाला 

1.40 डॉलर मजरुी 
मागतायत. ते 

खूप गरीब आहेत.  

आपि या 
मजुरबांधवांना मदत 
करूया. आपिही 
संपावर जाऊ.  

संप! 

संप! 

NFWA ने आपल्या संपात कफमलर्पनोला सहभागी करण्यासाठी 
मतदान केले. सॅन जोआकीन दरीतील, 48 शेतांवरील 5,000 

लोकांनी शेतात काम करिे बदं केले. मालकांनी संप 
तोडण्यासाठी इतर दठकािचे मजरू बोलावनू घेतले.  

संप! 
काम बंद करा! 

मॅकफरलँड शहरातील गुलाबांची कापिी 
करिाऱ्या मजुरांनी NFWA कड ेमदत 
माचगतली. सीजरने माऊंट आबिर 

कंपनीर्वरोधात त्यांचा संप घडवून आिला.  

 हे गुलाब जहाजान े
लवकर पाठवले नाहीत 
तर मोठे नुकसान 

होईल. 



प्रकरि 3 

डलेानोतील द्राक्ष मजुराचंा सपं 

हे ककटकनाशक 
आहे! 

आमच्यात घिृा भरलेली   
असेल तर आम्ही मनापासून 
काम करू शकिार नाही. 

घिेृमुळे 
आमची उजाि आणि  
शक्ती वाया जाईल.  

संप वाढत गेला तसे त्यात 
अचधकाचधक मजूर सामील होत 

गेले. क्रोचधत शेतमालकांनी मजुरानंा 
धमकावून त्यांना मारहािही केली.  

सांभाळा! 

  कुिीतरी  
जखमी होिार.  

पवाि नाही. मी 
चचरडून टाकेन 

सवांना! 

चालते व्हा इथून!  

क्या! 

आईगं! 

संपकरी रागाने बेभान झाले. पि 
सीजरने शांतता राखण्यास सांचगतले.  

चालते व्हा इथनं, 
ककड्यांनो.  

आम्हाला  
लढावंच लागेल!  

ते मारहाि 
करतायत. कसं 
गप्प बसायचं?  

बंधुंनो, दहसंा करून 
काही गौरव होिार 

नाही आपला. 

सीझरचा अदहसेंचा प्रयोग सविदरू पसरला. वतृ्तपत्र आणि दटव्ही यांनी हा संप 
जगासमोर आिला. शांततेने आदंोलन करिाऱ्या मजरुांना मारहाि होत आहे, 

हे देशभरातील लोकांनी पादहले. यामुळे शेतमालक अडचिीत येतील, हे 
सीजरला ठाऊक होते.  



सीजर संपाला पादठंबा 
ममळवण्यासाठी इतर मजूर 

संघटना, चचि आणि 
र्वद्यापीठांमध्ये गेला.  

शेन्लेंची उत्पादने 
घेऊ नका. ते 

त्यांच्या मजुरांच ं
शोर्षि करतात.  

NFWA न ेकफमलर्पनो संघटना आणि 
शेतमजूर आयोजक सममती (AWOC)   
सोबत संपकऱ्यांना अन्न ददले, त्यांच्या 
मुलांची देखभाल केली आणि त्यांना 

झोपायला जागा ददली.  

शेतमालक 
कफमलर्पनो आणि 
मेस्क्सकन मजरुांना 

शेतात अलग 
ठेवतात.   

ते आपल्यामध्ये 
नोकरीसाठी स्पधो 

लावतायत.  

आता आपि एकत्र काम करायच.ं  

आम्हाला पैस ेआणि 
अन्न हवंय, तुमची मदत 
हवीय. तुम्हीसुद्धा संपात 

सहभागी व्हा.  

देिग्यांची बरसात झाली आणि शेकडो 
स्वयंसेवक संपात सहभागी झाले.   

हरताळ!   

या शहरी 
संपकऱ्यांना काय 
माहीत? त्यांनी 
आयुष्यात कधी 

मातीला मशवलंसुद्धा 
नसेल.   

डडसेंबरमध्ये NFWA ने पुढील 
कायिवाही केली. सीजरने 

कॅमलफोतनियातील शेन्ले उद्योगाच्या 
द्राक्ष उत्पादनावर बदहष्कार टाकला. 

काय चाललंय हे? 



सीजर, शेन्लेंकडून 
संदेश आलाय. ते 
करार करायला 
तयार आहेत.   

आणि त्यांनी वेतनात 
35 टक्के वाढ केलीय.   

माचिपयतं, द्राक्ष उत्पादकांर्वरुद्ध चाललेल्या या 
संपाला सहा मदहने झाले.  सीजर जाित होता 
की आपल्या संपाला आिखी पादठंबा ममळाला 
पादहजे. 17 माचि 1963 रोजी, त्याने शेकडो 
शेतकऱ्यांसह डेलानो ते कॅमलफोतनियाची 

राजधानी सॅक्रामेन्टो अशी पदयात्रा सुरू केली.   
 

आम्हाला गव्हनिरला 
भेटायचंय. त्यांना आमच्या 
मागण्यांबद्दल ऐकून घ्यावंच 

लागेल.  

पदयात्रचे्या 
अखेरीस, सीजरला  

एक  खबर 
ममळाली.  

आमच्यावरचे अन्याय 
सवांना कळतायत.  
आम्ही साऱ्या 

शेतमजुरांना न्याय 
ममळवून देऊ.  

बदहष्कार आणि प्रचारामुळे शेन्ले उद्योगाची प्रततमा 
डागाळली. सीजरने कंपनीच्या वककलांशी चचाि केली.  

मजुरांनी शेतावर 
परत यावं, असं 
कंपनी म्हितेय.  

त्यासाठी मजुरांना पुरेसं 
वेतन द्या. 

25 ददवसांनी, संपकरी राजधानीत 
पोहोचले. त्यांना सीजरकडून 
आनंदाची बातमी कळली.   

आपि शने्लेंशी करार 
केलाय. त्यांनी 

NFWA  ला मजरुांचे 
प्रतततनचधत्व करायला 
मान्यता ददलीय.  



प्रकरि 4 

अखेरपयतं सघंर्षि 

जुलै 1967 मध्ये,  NFWA आणि AWOC 
अचधकतपिे एकत्र आले. त्यांनी एक नवीन 
संघटना बनवली- यूनायटेड फामि वकि सि 

ऑगिनायणझगं कममटी (UFWOC).  सीजर त्याचे 
संचालक बनले. UFWOC नंतर   

यूनायटेड फामि वकि सि (UFW) बनली. 

देशभरात लोकांनी द्राक्ष र्वकत घेिे 
बंद केले. यातनममत्ताने प्रथमच 

लोकांना शेतमजुर आणि त्यांच्या 
हलाखीच्या पररस्स्थतीर्वर्षयी जािीव 

झाली.  

शेन्लेंसोबत करार हा NFWA 
साठी मोठा र्वजय होता.  
पि सीजर आणि डोलोरेस 
हटाि इतर संघर्षांबद्दल र्वचार 

करत होते.  आपि इतर 
उत्पादकांसोबतही करार 

केले पादहजेत.  

आपि संप सुरू 
ठेवूया. तो 

दीघिकाळ चालू 
नये, एवढीच आशा 

करू. 

पुढल्या काही वर्षांत, UFW ने इतर 
उत्पादकांसोबतही करार केले. UFW 

सोबत करार न करिाऱ्या 
उत्पादकांच्या उत्पादनावंर सीजरन े
बदहष्कार टाकला. इतर संघटनांच्या 
मजुरांनी त्याला नहेमीच पादठंबा 

ददला.  

ही द्राकं्ष उचलून ठेवा.  

आमचा UFW ला 
पादठंबा आहे. त्यांनी 

डीजॉस्जिआवर 
बदहष्कार टाकलाय.    

लवकरच, UFW ने लोकांना 
कॅमलफोतनियाच्या द्राक्षांवर बदहष्कार 

टाकण्याचे आवाहन केले.  

माफ करा, कृपया तुम्ही ही 
द्राकं्ष र्वकत घेऊ नका आणि 
शेतमजुरांना मदत करा.   

अस्जबात नाही. ती 
डीजॉस्जिआ कंपनीची 

आहेत. 



माझ्या बमलदानामुळे, हा 
संघर्षि आपला सन्मान 

आणि मूल्यं याबद्दल आहे, 
याचे लोकांना स्मरि होईल. 
दहसंेने उत्तर ममळत नाही.  

संपकरी मजूर आणि संपात 
सहभागी लोकांनी बरंच 

काही गमावून मोठा त्यागच 
केलाय.  

यादरम्यान, उत्पादक आणि मालक दहसंक होऊ लागले. 
मजुरांवरचा तिाव वाढला. त्यांचा संयम सुटत चालला.  

   त्यांनी याच्यावर    
   गाडी घातली.  

मारा त्याला! 
आपि शांत 
राहायला हवं.  

चावेझ भ्याड आहे!  

काही मजरूांनी दहसेंचे उत्तर दहसेंने ददले. शेवटी, संघटनेच्या 
सभेत, सीजरने दहसंा बदं होत नाही तोवर आपि उपोर्षि 
करिार, असे जाहीर केले. सीजरचे आदशि गांधी यांनीही 
र्वरोध व्यक्त करण्यासाठी अनेकदा उपोर्षि केले होते.  

तुम्ही काही 
खािार नाही?  

अशाने मराल तुम्ही.  
काय फायदा?   

सीजर संघटनेच्या मुख्यालयात 
एका खोलीत जाऊन बसला. 25 
ददवस तो काहीही न खाता फक्त 

पािीच प्याला.  

हजारो शेतमजूर सीजरला 
पादठंबा दशिवण्यासाठी ततथे 
आले. प्रसारमाध्यमांनी या 
गोष्टीस प्रमसद्धी ददली. 

सीजरचे समथिन करिारे 
पाद्रीसुद्धा ततथे आले.  

मजुरांनी अदहसंेची शपथ 
घेतलीय. सीजरने उपोर्षि 

सोडले एकदाचे.  

शेवटी, जलुै  1970  मध्ये, द्राक्ष 
उत्पादकांचे एवढे नकुसान झाले की 

त्यांनी सीजरशी करारावर सही 
करायचे मान्य केले.  

कामाचे स्वरूप, पयािवरि 
ठरवण्यात मजुरांना समान 

हक्क असावा.  

UFW सगळ्या 
शेतमजुरांचे 

प्रतततनचधत्व करेल.  

लोक सीजरचे ऐकतात 
कारि तो फक्त संघटनेचीच 
नाही तर इतरांचीही काळजी 
घेतो. तो योग्य तेच करु 

पाहातो..  



1970 च्या अखेरीस, सीजरच्या 
कामाचे पररिाम ददसू लागले. UFW 
चे 1,00,000 पेक्षा जास्त सदस्य 
बनले. या मजुरांना चांगले वेतन, 
तनयममत र्वश्रांती, सुट्टय्ा आणि 
आरोग्यसुर्वधा ममळू लागल्या.  

एर्प्रल 1993 मध्ये, सीजरचा मतृ्यू 
झाला. शेतमजुरांच्या कल्यािासाठी  

त्याने केलेला त्याग आणि बमलदानाचे  
आजही स्मरि केले जाते.  

सीजरने आयषु्यात इतरही अनेक संघर्षि केले. लेट्यसू आणि इतर 
र्पकांचे उत्पादक मजरुांना योग्य वेतन देत नसत. त्यांनी UFW ला 
मजरुांचे प्रतततनचधत्व करायलाही नकार ददला. यार्वरुद्ध 1970 च्या 

दशकात संप आणि बदहष्कार ही हत्यारे वापरण्यात आली.   

अश्रूधूर!   

चालते व्हा 
इथून!  

आयुष्यभर सीजर मजुरांच्या 
हक्कांसाठी संघर्षि करत रादहला.  

आपि शेतमजुरांसाठी 
लढत राहू. त्यांना 

अपायकारक 
ककटकनाशक आणि 
रसायनांसोबत शेतात 
काम करावं लागतं.  



सीजर  चावेझ चा  जन्म 31 माचि 1927 रोजी अॅररझोना प्रांतातील यमुा शहरात झाला. त्याचे आजी-आजोबा मसे्क्सकन 
स्थलांतररत होत.े  
  
  
23 एर्प्रल 1993 रोजी, सीजरचा झोपेत मतृ्य ूझाला. त्या ददवशी लेट्यसू मालकांर्वरुद्ध एका खटल्यात त्याने साक्ष 
ददली होती.  
  
1944 त े1946 या काळात सीजर नौदलात कायिरत होता.  
 
सीजरने आठवीनतंर शाळा सोडली. पि त्याने मशकिे बदं केले नाही. त्याचे UFW चे मखु्यालय नेहमी अथिशास्त्र, 
तत्त्वज्ञान, सघंटना आणि गांधी व इतर जागततक नेत्यांची चररत्र ेया र्वर्षयांवरील पसु्तकांनी भरलेले असे.  
सीजरच्या मत,े लोकांनी आपल्या मशक्षिाचा उपयोग दसुऱ्यांची सेवा करण्यासाठी केला पादहजे.  
  
1975 साली, सीजरने कॅमलफोतनियात शतेमजुरांसबंधंी एक बबल समंत होण्यात मदत केली. शतेकऱ्यांना हक्क ममळवनू 
देिारे त ेपदहलचे बबल होत.े यामळेु शतेकऱ्यांना सघंटना बनवण्याचा आणि मालकाशी करार  
करण्यासाठी स्वत:चा प्रतततनधी तनवडण्याचा हक्क ममळाला.  
 
1980 साली सीजरने ककटकनाशकांना र्वरोध करण्यासाठी 36 ददवस उपोर्षि केले. पि त्याचे  
सपुररिाम पाहाण्यासाठी तो स्जवतं रादहला नव्हता.  
 
सीजर चावेझ केवळ शतेमजुरांचा नेता होता असे नव्हत.े बहुतांशी लोक चावेझला  
इततहासातील महत्त्वाचा मेस्क्सकी मानतात.   
  
1994 साली, राष्ट्राध्यक्ष बबल स्क्लटंन, यांनी सीजरला सवोच्च प्रेमसडसे्न्शयल मेडल  
ऑफ कफ्रडम प्रदान केले. सीजरची पत्नी हेलन आणि त्यांची सहा मलेु, यांनी  
हा सन्मान स्वीकारला.  


